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Mzdy ve zdravotnictví v Pardubickém kraji v roce 2004 
Salaries in the Health Services in the Pardubický Region in 2004 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Pardubickém kraji v roce 2004 obsahuje 
údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění 
podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR. 

Summary 
Information on salaries in the health services in the Pardubický region in 2004 contains data about 

average monthly salaries and numbers of employees in health establishments by category of employees, by 
founder and by territory. Includes also comparison with the previous year and with the whole CR. 

Podkladem pro zpracování dat o mzdách zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních 
jsou výkazy E (MZ) 2-04 a E (MZ) 3-02, které jsou součástí Programu statistických 
zjišťování zveřejněného ve Sbírce zákonů ČR v souladu se zákonem č. 89/95 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

Informace o mzdách jsou rozděleny do dvou částí. V první části jsou zpracovány údaje 
získané z výkazů E (MZ) 2-04, které vyplňují zdravotnická zařízení uplatňující pro 
odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb., o platu. Zdrojem informací pro 
druhou část jsou výkazy E (MZ) 3-02, které vyplňují všechna soukromá lůžková 
zdravotnická zařízení a náhodný výběr soukromých ambulantních zdravotnických zařízení, 
uplatňující pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě ve znění 
pozdějších předpisů. 

Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, došlo ke změnám 
v kategoriích nelékařských pracovníků. Zažité kategorie SZP, NZP apod. již neexistují 
a zákon vymezuje kategorie nové, nejen označením ale i obsahově. Názorným příkladem 
je například kategorie ZPBD, která se na první pohled může zdát totožná s neexistujícími 
SZP, avšak podstatný rozdíl tvoří například nezahrnutí fyzioterapeuté. Údaje za nové 
kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky, proto 
v následujících tabulkách a datech není provedeno srovnání s předchozími roky u nelékař-
ských zdravotnických povolání, ale pouze zhodnocení situace v daném roce. Protože 
označení nových kategorií je velmi rozsáhlé, jsou v tabulkách použity zkratky, jejichž 
význam dešifruje následující tabulka: 
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V roce 2004 byla v Pardubickém kraji vyplacena mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. 

ve 25 zdravotnických zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví bylo zřizovatelem 3 zdravotnic-
kých zařízení - KHS, Zdravotní ústav a Hamzova odborná léčebna, Pardubický kraj 
19 zařízení a města 3 zařízení. Zaměstnanci Krajské hygienické stanice v Pardubicích 
jsou odměňováni jako zaměstnanci ve státní správě, z toho důvodu není toto zařízení 
zahrnuto do informace o mzdách ve zdravotnictví. Nemocnice Polička (zařízení zřízené 
krajem) výkaz nedodává, jelikož nemá žádné zaměstnance, jedná se pouze o zastřešující 
organizaci. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví odměňovaných podle zákona 
č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, složená z tarifní mzdy a z ostatních složek 
platu, dosáhla v roce 2004 částky 17 085 Kč, což činí 2,5 % nárůst proti roku 2003 (pro 
srovnání průměrná meziroční míra inflace v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 dosáhla 
hodnoty 2,8 %). Ve srovnání s lůžkovými zdravotnickými zařízeními za ČR celkem jsou 
průměrné měsíční mzdy zaměstnanců stejného druhu zařízení v kraji na nižší úrovni, a to 
o 1 879 Kč, tedy o 11 %. Podíl tarifní mzdy na celkové průměrné mzdě je ze všech pracov-
níků ve zdravotnictví nejnižší u lékařů a činí 49,1 %.  

Porovnáme-li průměrnou měsíční mzdu za lůžková zdravotnická zařízení, která 
odevzdávají výkaz E 2-04 s průměrnou měsíční mzdou ČR za všechny obory 18 582 Kč 
(podle informací ČSÚ), vidíme nižší hodnotu o 1 497 Kč, tj. 8,8 %. Naopak v porovnání 
s průměrnou měsíční mzdou 16 079 Kč za všechny obory v Pardubickém kraji, 
dosahujeme vyšší hodnoty o 1 006 Kč, tj. 5,9 %. 

U všech kategorií pracovníků bylo v roce 2004 zaznamenáno zvýšení průměrné 
měsíční mzdy. V těchto organizacích činí průměrná měsíční mzda 16 036 Kč, ve srovnání 
s minulým rokem je to nárůst o 2,4 %. U lékařů činí nárůst proti roku 2003 0,4 %.  

Organizace řízené územními orgány v Pardubickém kraji vykazují za rok 2004 průměr-
nou měsíční mzdu 17 219 Kč, tj. nárůst o 2,5 % proti roku 2003. U lékařů činí meziroční 
nárůst 2,8 %. 

Použité zkratky zdravotnických pracovníků

Zkratka

sestry všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 - § 6)

OZPBD ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (§ 7- § 21)

ZPSZ zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§ 22 - § 28)

ZPOD zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 - § 42)

JOP jiní odborní pracovníci a dentisté (§ 43) 

Plný název kategorie dle zákona č. 96/2004 Sb.
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Další část zaměstnanců ve zdravotnictví je odměňována podle zákona č. 1/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona jsou odměňováni zaměstnanci v privát-
ních zdravotnických zařízeních, tj. ve zdravotnických zařízeních zřízených fyzickou 
osobou, církví nebo jinou právnickou osobou. Dále podle tohoto zákona odměňují všechny 
lázeňské organizace. Celkem bylo v Pardubickém kraji vybráno 49 zdravotnických zařízení 
a z nich odevzdalo výkaz 44. Zbývajících 5 zdravotnických zařízení výkaz nevyplnilo, 
jelikož nemají žádné zaměstnance. 

Průměrná mzda v těchto organizacích v Pardubickém kraji v roce 2004 byla 13 643 Kč, 
což činí 5,2 % nárůst proti předchozímu roku (mzda je nízká proto, že do sledování nejsou 
nezahrnuti lékaři-zaměstnavatelé - viz dále). V následující tabulce, která srovnává odmě-
ňování dle zákona o platu a o mzdě je vidět velký rozdíl v průměrných měsíčních mzdách 
u vybraných pracovníků. U lékařů je výše průměrné mzdy ovlivněna nízkým podílem 
lékařů, protože jsou zde započteni pouze lékaři pracující v zaměstnaneckém poměru. 
Lékaři zaměstnavatelé pobírají podnikatelskou odměnu. Lékaři odměňovaní podle zákona 
č. 143/1992 Sb., mají vyšší průměrné měsíční mzdy o 3 495 Kč, tj. o 11,7 %. u sester činí 
rozdíl 743 Kč, tj. o 4,8 % více proti pracovníkům odměňovaným podle zák. č. 1/1992 Sb.  

 
 

Zpracovala:  
Jana Kubánková 
ÚZIS ČR, Pardubický krajský odbor 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
tel:. 466 019 425 
kubankova@uzis.cz 
www.uzis.cz 
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Celkem 5 933,92   17 085   10 482   6 603   18 964   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 665,58   33 936   16 658   17 278   37 077   
farmaceuti 18,88   34 027   19 316   14 710   32 272   

sestry 4) 2 310,40   16 642   10 862   5 779   17 950   

OZPBD 4) 351,64   17 769   11 270   6 498   19 254   

ZPSZ 4) 239,23   16 535   11 665   4 869   18 605   

ZPOD 4) 719,44   12 843   8 162   4 682   13 221   

JOP 4) 71,60   18 583   12 053   6 529   20 948   
pedagog. pracovníci 9,77   16 992   12 129   4 863   20 165   
THP 507,04   16 742   10 141   6 600   18 058   
dělníci a provozní 
pracovníci

1 040,34   9 874   6 636   3 238   10 606   

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
           Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.
*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace 
   a organizační složky státu)
1)  Součet úvazků 
2) Tarifní plat dle § 6 nař. vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3)  Příplatek za vedení, příplatek za zastupování, zvláštní příplatky, plat za práci přesčas včetně příplatku, odměna

za pracovní pohotovost, příplatky za práci v SO + NE, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek
za dělenou směnu, plat při výkonu jiné práce a práce v cizině, další plat, náhrady mzdy, osobní příplatek, odměny

4)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda 
ve zdravotnických zařízeních *)

Kategorie pracovníků

Průměrná měsíční mzda (v Kč)
Průměrný počet

pracovníků 1) celkem
z tarifního

platu 2)
z ostatních 

složek mezd 3)

Průměrná 
měsíční 

mzda v ČR 
(v Kč)
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Průměrná měsíční tarifní mzda ve zdravotnických zařízeních *)
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*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace
    a organizační složky státu)
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673,74   16 036   9 803   169   170   1 635   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 23,27   35 616   17 565   1 396   2 490   3 187   
farmaceuti -   -   -   -   -   -   
sestry 3) 112,18   18 353   11 037   123   326   1 828   
OZPBD 3) 36,05   15 476   11 459   17   -   1 636   
ZPSZ 3) 101,04   18 977   12 512   30   -   2 031   
ZPOD 3) 108,90   12 195   7 882   147   -   1 286   
JOP 3) 4,75   26 137   17 852   -   -   2 740   
pedagog. pracovníci 7,95   17 906   12 616   67   -   1 674   
THP 110,43   17 908   9 862   117   24   1 825   
dělníci a provozní pracovníci 169,17   11 048   6 787   204   103   1 124   

5 260,18   17 219   10 569   1 011   616   1 734   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 642,31   33 875   16 625   4 191   3 402   2 923   
farmaceuti 18,88   34 027   19 316   2 709   1 148   2 901   
sestry 3) 2 198,22   16 555   10 854   500   209   1 775   
OZPBD 3) 315,59   18 030   11 248   1 778   771   1 916   
ZPSZ 3) 138,19   14 749   11 046   195   10   1 663   
ZPOD 3) 610,54   12 959   8 212   792   335   1 271   
JOP 3) 66,85   18 046   11 641   1 035   432   2 165   
pedagog. pracovníci 1,82   12 998   10 002   -   -   2 228   
THP 396,61   16 417   10 219   132   64   1 690   
dělníci a provozní pracovníci 871,17   9 646   6 606   326   81   984   

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.

*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace 
   a organizační složky státu)
1) Součet úvazků

3)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda 
ve zdravotnických zařízeních *) podle zřizovatele

2) Tarifní plat dle § 6 nař. vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celkem 

z toho

tarifní plat 2)

Celkem  

Kategorie pracovníků 
Průměrný 

počet
pracovníků 1) 

náhrada 
mzdy

Oorganizace přímo řízené MZ

Organizace řízené územními orgány v kraji 

odměna
za pracovní 
pohotovost

plat za práci 
přesčas

Průměrná 
měsíční mzda 
celkem (v Kč)
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 v kraji  v ČR  v kraji  v ČR  v kraji  v ČR v kraji  v ČR

102,4  102,1  102,5  101,8  109,4  108,9  110,6  108,9  

z toho:
lékaři a zubní lékaři 100,4  103,3  102,8  102,8  113,6  114,4  115,5  114,9  
farmaceuti -  101,7  101,8  103,1  -  113,6  121,9  116,5  
THP 101,4  102,8  100,6  101,7  106,8  106,6  110,0  106,6  
dělníci a provozní pracovníci 100,9  100,8  102,0  100,6  107,4  106,2  109,9  106,5  

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
V tabulce jsou proto uvedeny pouze ty kategorie, které jsou plně srovnatelné s předcházejícím rokem.

*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace 
    a organizační složky státu)

Změny průměrné měsíční mzdy a průměrné tarifní mzdy 
ve zdravotnických zařízeních *) podle zřizovatele

Celkem

Indexy roků 2004/2003 (v %)
průměrná měsíční mzda průměrná tarifní mzda

organizace přímo 
řízené MZ

organizace řízené 
územními orgány   

organizace přímo 
řízené MZ 

organizace řízené 
územními orgány  

Kategorie pracovníků
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o platu o mzdě

lékaři a zubní lékaři 589,71         8,19          
sestry 2) 1 869,29          56,32          

lékaři a zubní lékaři 102,4          95,9          
sestry 2) .          .          

lékaři a zubní lékaři 33 406          29 911          
sestry 2) 16 261          15 518          

lékaři a zubní lékaři 101,8          114,7          
sestry 2) .          .          

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.

*)   Zákon č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (organizační složky státu a příspěvkové zdravotnické organizace)
**)  Zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nestátní zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty)
1)  Součet úvazků 
2)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda v nemocnicích 
odměňujících podle zákona o platu *) a o mzdě **) 

index
2004/2003 (%)

Ukazatel

absolutně

Nemocnice odměňující své pracovníky 
podle zákona

index 
2004/2003 (%)

Průměrný počet
pracovníků 1) 

Průměrná měsíční
mzda 
(v Kč)

absolutně

Přehled průměrného počtu pracovníků a mezd v jednotlivých 
platových třídách v Pardubickém kraji v roce 2004 v %
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